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17 sierpnia 1920 r. Nieopodal Lwowa – pod Zadwórzem – trwa krwawy bój. Żołnierze-
-ochotnicy pod wodzą kapitana Bolesława Zajączkowskiego walczą z dziesięciokrotnie 
większą armią konną Budionnego. Niemal wszyscy giną, jednak ich poświęcenie pozwala 
uratować Lwów przed zdobyciem go przez Armię Czerwoną. Utrata Lwowa mogła 
dramatycznie zmienić przebieg i rezultat Bitwy Warszawskiej. Jeden z niewielu ocalałych 
Zadwórzan spoczywa we Wrocławiu. Kim był Marian Kurica? Dlaczego bitwa pod 
Zadwórzem, określana jako Polskie Termopile, w okresie II RP urosła do rangi jednego  
z mitów państwotwórczych? Jak wyglądała kwatera Zadwórzan na Cmentarzu Obroń-

ców Lwowa przed dewastacją cmentarza? Czym jest zadwórzański kurhan?  

17 SIERPNIA 
Bitwa pod Zadwórzem  

i jej wrocławski bohater

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Powiedzcie chłopcy – czy w ów dzień sierpniowy 
Słońce na niebie już wschodziło krwawe?  
I złocąc w hełmy przystrojone głowy,  
Złociło w sercach to przeczucie łzawe, 
Że gdy zabraknie Wam w pasach ładunku,  
Przyjdzie Wam zginąć tam – na posterunku! 

Powiedzcie chłopcy: w tej krwawe godzinie,  
Gdy śmierć już w oczy patrzyła uparcie,  
Wyście wiedzieli, że Wam Lwów nie zginie,  
Że tego grodu bronicie zażarcie,  
I że z krwi Waszej – z ciał polskiej młodzieży 
Wał stanie krwawy przeciwko grabieży. 

I oto Bracia! ofiarę żołnierza 
Przyjęła Matka-Ziemia i Ojczyzna; 
Nic to, że krew Ją znów zrosiła świeża, 
Że każda strzała, to jak krwawa blizna,  
Bo Wyście wszyscy trwali do ostatka 
Więc też z Wami płaczę tak jak Matka.

I ponad każdą mogiłę tam w polu,  
Kędy krzyż swoje rozpostarł ramiona 
Płynie szept cichy, łzawy, pełen bólu: 
„Wam bohaterom męczeńska korona,  
I to wspomnienie co na wieki świeci,  
Za Polskę legli – Oni – lwowskie dzieci!”

Lwów i Zadwórze a Bitwa Warszawska

Lipiec 1920 r. był punktem zwrotnym w to- 

czącej się od początku 1919 r. wojnie polsko- 

-bolszewickiej. Po błyskotliwej ofensywie wojsk  

polskich i ukraińskich na południowym polu  

działań wojennych, w wyniku której udało się  

zdobyć m.in. Kijów, inicjatywa powoli przecho-

dziła w ręce przeciwnika, koncentrującego siły 

do potężnego uderzenia. Pierwsze symptomy  

pogarszającej się sytuacji na froncie były wi- 

doczne jeszcze w czerwcu, kiedy pod wpływem 

nasilających się kontrataków Armii Czerwonej 

konieczne stało się opuszczenie przez Polaków  

najważniejszego miasta Ukrainy. Jednak decy-

dujący cios spadł na Wojsko Polskie na północ 

od bagien Prypeci, jakie rozdzielały front nie- 

mal na dwa izolowane odcinki. 4 lipca rozpoczę- 

ła się tzw. ofensywa Tuchaczewskiego, która  

w ciągu zaledwie dwóch tygodni doprowadzi- 

ła do zajęcia przez Sowietów Mińska, Wilna, 

Grodna i Pińska. Do końca miesiąca Polacy 

utracili także Białystok, Suwałki i Brześć nad  

Bugiem, stając w obliczu postępującej gwałtow-

nie katastrofy militarnej. Z każdym kolejnym 

dniem rosło niebezpieczeństwo wyjścia Armii  

Czerwonej nad Wisłę i zajęcia przez nią War-

szawy, co stanowiłoby faktyczny koniec nie-

podległości proklamowanej niespełna dwa lata  

wcześniej, po 123 latach zaborów [zob. także  

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/c21487030db9e6cede84b84b2fcc966e9b3fdef4.pdf
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Wiersz autorstwa St. Marynowskiej, siostry 
jednego z poległych, napisany 16 września 
1920 r. – w dniu pogrzebu siedmiu żołnierzy 
spod Zadwórza na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa, opublikowany na łamach „Polskich 
Termopil” we Lwowie w czerwcu 1924 r.  

Wrocławskie Historie z 15 sierpnia: „Pilot, 

architekt, lekarz, ksiądz… Wrocławscy boha-

terowie wojny 1920 roku”].

W związku z tak dramatycznym rozwojem sy- 

tuacji przystąpiono do formowania jednostek 

ochotniczych, które miały wzmocnić nadwą-

tlone w toku poprzednich walk i odwrotów 

regularne oddziały Wojska Polskiego. Jedną  

z utworzonych wówczas jednostek był powsta- 

ły na obszarze Galicji Detachement rotmistrza  

Romana Abrahama, składający się głównie 

z młodzieży i inteligencji lwowskiej, doświad-

czonej w walkach niedawno zakończonej wojny 

polsko-ukraińskiej. 

O ile ofensywa sowieckiego Frontu Zachod- 

niego Michaiła Tuchaczewskiego rozwijała się 

nieomal bez przeszkód, to Front Południowo-

-Zachodni Aleksandra Jegorowa posuwał się  

naprzód nieco wolniej, a jego celem był Lwów,  

który planowano zdobyć jeszcze przed rozpo-

częciem natarcia, mającego udzielić wsparcia 

północnemu sąsiadowi. Stojące wobec takiego 

zmasowanego uderzenia Wojsko Polskie nie 

miałoby szans na skuteczną obronę, dlatego 

należało uczynić wszystko, aby front Jegoro- 

wa możliwie długo związany był walkami na 

południu. Kluczową rolę odgrywał tu Lwów. 

Kiedy w połowie sierpnia 1920 r. pod War-

szawą decydowały się losy Polski i Europy, na  

przedpolach Lwowa trwały krwawe walki od- 

działów polskich z główną siłą uderzeniową 

Frontu Południowo-Zachodniego, a była nią  

1. Armia Konna Siemiona Budionnego (tzw.  

Konarmia) – owiana złą sławą i wprawiona za- 

równo w licznych bitwach, jak i w bezwzględ-

nym łupiestwie. Szczególne znaczenie dla tego  

odcinka frontu miała linia kolejowa Lwów– 

–Tarnopol–Kijów, na osi której toczyły się cięż- 

kie, niekiedy chaotyczne boje. Jeden z nich, ze 

względu na dramatyczny i heroiczny przebieg, 

miał zająć w świadomości ówczesnych Polaków 

miejsce szczególne. Był to bój pod Zadwórzem.

Zatrzymać olbrzyma

Do słynnej bitwy pod oddalonym od Lwowa 

o 33 km Zadwórzem doszło 17 sierpnia, gdy 

próbująca przebić się do Lwowa przez lukę  

w polskiej obronie 6. Dywizja Kawalerii Konar-

mii Budionnego natknęła się na maszerujący  

z okolic Krasnego batalion ochotniczy ze składu 

Detachementu Abrahama, dowodzony przez 

kapitana Bolesława Zajączkowskiego. Oddział 

liczył niewiele ponad 300 żołnierzy – młodych, 

przeważnie kilkunastoletnich ochotników. Mi- 

mo że znajdował się w niekorzystnej sytuacji 

taktycznej, kpt. Zajączkowski zdecydował się 

na podjęcie wyzwania. Zdawał sobie zapewne 

sprawę z powagi sytuacji i wiedział, że Budion- 

ny zamierza zamknąć Lwów w kotle i rzucić jego 

obrońców na kolana, niszcząc i rabując przy 

tym miasto do granic możliwości. W tej sytuacji 

Zajączkowski wydał rozkaz do rozpoczęcia ata- 

ku na pozycje sowieckiej artylerii w pobliżu 

stacji kolejowej w Zadwórzu. 

Pomimo dotkliwych strat poniesionych od ognia  

i w starciach wręcz, Polacy zmusili przeciwnika 

do ucieczki, odparli silny kontratak kawalerzy-

stów Budionnego, a do południa zdobyli bu- 

dynek stacji oraz pobliskie wzgórze. Pomimo 

10-krotnej przewagi liczebnej i miażdżącej 

przewagi w sile ogniowej krasnoarmiejcom nie 

udało się odebrać zdobytych przez żołnierzy 

Zajączkowskiego pozycji. W ciągu trwającego 

jedenaście godzin boju Polacy odparli sześć 

szarż sowieckiej kawalerii, lecz za cenę strasz- 

liwych strat w szeregach. Zginęli m.in. kapitan  

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/c21487030db9e6cede84b84b2fcc966e9b3fdef4.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/c21487030db9e6cede84b84b2fcc966e9b3fdef4.pdf
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Obertyński, porucznik Dawidowicz, porucznik 

Juszkiewicz, podporucznik Demeter, podchorą- 

ży Getmann. Poza wsparciem trzech samolo-

tów operujących ze lwowskich lotnisk, kapitan 

Zajączkowski nie mógł liczyć na żadne posiłki, 

w przeciwieństwie do Sowietów, którzy ściągali 

w rejon walk kolejne oddziały. 

Wynik walk był przesądzony. Otoczeni przez 

morze czerwonej kawalerii Polacy nieomal do  

końca bronili swoich pozycji, walcząc z kra-

snoarmiejcami nawet po wyczerpaniu zapasów 

amunicji przy pomocy kolb i bagnetów. Co cie- 

kawe, według relacji ocalałych, kawalerzyści 

Budionnego byli tak sfrustrowani rozpaczliwym 

oporem podkomendnych kapitana Zajączkow-

skiego, że niejako przystali na obowiązujące 

warunki, zaprzestając ognia i skupiając się na  

gnieceniu resztek obrony batalionu w walce 

wręcz. Sprawiło to, że ostatnie godziny bitwy 

przypominały bardziej starcie rodem ze śre-

dniowiecza aniżeli nowoczesnego pola walki  

z artylerią czy karabinami maszynowymi. 

Polskie Termopile

Ostatecznie na polu pod Zadwórzem poległo 

318 obrońców. Kapitan Zajączkowski po wyda-

niu grupce ocalałych rozkazu przebicia się do 

pobliskiego lasu barszczowickiego, odebrał so- 

bie życie ostatnią posiadaną kulą. Podobnie po- 

stąpili także i inni oficerowie, którzy przeżyli 

morderczy bój. Tylko nielicznych wciąż żywych 

Polaków czerwonoarmiści postanowili wziąć 

do niewoli, zaś znaczną część rannych dobijano 

szablami bądź bagnetami. Dopuszczono się  

prawdziwej rzezi, gdy tylko Budionny zorien-

tował się, że przed zdobyciem Lwowa tak długo 

powstrzymywała go w zasadzie młodzież…

Z uwagi na heroiczną walkę obrońców zalicza-

nych do Orląt Lwowskich bitwa pod Zadwó-

rzem nazywana jest Polskimi Termopilami, zaś 

kapitan Zajączkowski określany jest polskim 

Leonidasem. W czasach II RP bitwa urosła do 

rangi jednego z mitów państwotwórczych, słu-

żąc przy tym polskiej edukacji patriotycznej.

Gdy do Lwowa dotarła wiadomość o wydarze-

niach pod Zadwórzem, w mieście ogłoszono po- 

wszechną żałobę. Po kilku dniach okazało się, 

że miejscowi chłopi zaczęli chować poległych, 

składając ich ciała do masowej mogiły u pod-

nóża pobliskiego wzgórza. Był środek lata, 

wysokie temperatury, a zmasakrowane ciała 

szybko rozkładały się, co groziło wybuchem 

epidemii, dlatego pole bitwy należało szybko 

uporządkować. Na miejsce masakry zaczęły 

docierać rodziny z nadzieją na odszukanie bli- 

skich. Ponieważ żołnierze Budionnego brutal- 

nie zmasakrowali młodych obrońców, to iden-

tyfikacja zwłok była praktycznie niemożliwa. 

Ostatecznie zidentyfikowano siedmiu z ponad 

trzystu poległych uczestników bitwy: kpt. Bo- 

lesława Zajączkowskiego, kpt. Krzysztofa Ober-

tyńskiego, por. Jana Demetra, ppor. Tadeusza 

Hanaka, pchor. Władysława Marynowskiego, 

a także kpr. Juliusza Gromnickiego i szer. Euge-

niusza Szarka. Zwłoki pięciu z nich 18 września 

1920 r. pochowano na Cmentarzu Obrońców 

Lwowa przy głównej alei w kwaterze, która 

szybko zaczęła być określana mianem kwatery 

zadwórzańskiej. Kolejnych dwóch na prośbę 

rodzin pochowano w rodzinnych grobowcach 

na Cmentarzu Łyczakowskim. W Zadwórzu,  

w miejscu masowej mogiły, usypano wielki kur-

han, na którym wzniesiono okazały pomnik. To  

on stał się miejscem pielgrzymek, rajdów oraz 

zwykłych wycieczek.

Jedna z dorocznych uroczystości przy kurhanie zadwórzańskim przed  
II wojną światową, fot. za: Stanisław S. Nicieja, Cmentarz Obrońców 

Lwowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990
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Po II wojnie światowej kwaterę zadwórzańską 

spotkał ten sam los, co inne mogiły i pomniki 

na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Pozbawione 

okazałych empirowych nagrobków groby Za- 

dwórzan zostały zrównane z ziemią. Odtwo-

rzono je dopiero przed ponownym otwarciem  

Cmentarza 24 czerwca 2005 r., nie przywraca-

jąc jednak oryginalnych nagrobków. Zadwó- 

rzański kurhan przetrwał czasy radzieckiego 

imperium. Co ciekawe, przetrwała także kole-

jarska przedwojenna tradycja: przejeżdżające 

przez Zadwórze pociągi zwalniają przy kurhanie 

i włączają sygnały. Zadwórzańskim kurhanem, 

podobnie jak Cmentarzem Obrońców Lwowa, 

opiekuje się Towarzystwo Opieki nad Polskimi 

Grobami Wojskowymi we Lwowie.

Zadwórzanin we Wrocławiu

Wśród tych nielicznych, którzy przeżyli bitwę 

pod Zadwórzem, był 19-letni wówczas Marian 

Kurica. Został on oszczędzony i wyprowadzony 

do obozu jenieckiego pod Charkowem, z które- 

go powrócił do Polski dopiero kilka lat później. 

W grudniu 1990 r., nieco ponad 70 lat od dra- 

matycznych wydarzeń, których w 1920 r. był  

uczestnikiem, spoczął na Cmentarzu Osobo-

wickim we Wrocławiu. Jest on, póki co, jedy-

nym potwierdzonym uczestnikiem bitwy pod 

Zadwórzem, który po śmierci został pochowany 

na Dolnym Śląsku. Jest także kolejnym, którego 

życie połączyło Ziemie Zachodnie z dawnymi 

Kresami Wschodnimi. 

Kwatera Zadwórzan na Cmentarzu Obrońców Lwowa przed II wojną 
światową, fot. za: Stanisław S. Nicieja, Cmentarz Obrońców Lwowa, 

Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 

Kwatera Zadwórzan po renowacji Cmentarza Orląt Lwowskich, 
fot. z 2019 r., Kamilla Jasińska / Centrum Historii Zajezdnia

Marian Kurica, fot. zbiory rodzinne udostępnione 
wrocławskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej
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17 sierpnia 2020 r., w setną rocznicę bitwy 

pod Zadwórzem, grób Mariana Kuricy zostanie 

oznaczony insygnium „Ojczyzna Swemu Obroń- 

cy” w ramach projektu „Ocalamy”, realizowa-

nego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

oraz Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa 

wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Na- 

rodowej. 

Pamiątki rodzinne Mariana Kuricy, fot. zbiory rodzinne udostępnione przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Przemysław Mandela
Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa
Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu
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Grób Mariana Kuricy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, fot. Przemysław Mandela / IPN oddział Wrocław


